
 
 

 

 

 

 

     

18-и ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2020  

 

Най-престижният конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчивост 

 

Кампания по номиниране и церемония по награждаване декември 2020 – февруари/март 2021 г. 

 

ПАКЕТИ ЗА СПОНСОРСТВО 
 

ЗЛАТЕН СПОНСОР 
2400 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на централно място на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Обявяване като Златен спонсор по време на церемонията по награждаването на победителите; 

 Разполагане на фирмени транспаранти (изготвени от спонсора) на видими места в залата; 

 Разпространяване на фирмени брошури по време на церемонията по награждаването; 

 Поставяне на фирмено лого на централно място в печатните материали за Наградите (покани, брошури); 

 Обявяване като Златен спонсор в материалите за медиите (покани, прессъобщения и др.); 

 Обявяване като Златен спонсор във вътрешната комуникация до членовете за Наградите; 

 Поставяне на уеб банер на началната страница на www.bblf.bg за 3 (три) месеца; 

 Поставяне на фирмено лого в 3 (три) броя на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ; 

 Осигуряване на 3 (три) VIP места в залата за провеждане на церемонията на първи ред. 

________________________________________________________________________________ 

 

СРЕБЪРЕН СПОНСОР 
1900 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Обявяване като Сребърен спонсор по време на церемонията по награждаването; 

 Разполагане на фирмен транспарант (изготвен от спонсора) на видимо място в залата; 

 Поставяне на фирмено лого в печатните материали на БФБЛ за Наградите (покани, брошури); 

 Обявяване като Сребърен спонсор в материалите за медиите (покани, прессъобщения и др.); 

 Обявяване като Сребърен спонсор във вътрешната комуникация до членовете за Наградите; 

 Поставяне на уеб банер на началната страница на www.bblf.bg за 2 (два) месеца; 

 Поставяне на фирмено лого в 2 (два) броя на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ. 

 Осигуряване на 2 (две) VIP места в залата за провеждане на церемонията на първи ред. 

________________________________________________________________________________ 

 

БРОНЗОВ СПОНСОР 
1100 евро 

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 

 Поставяне на фирмено лого на основния банер (изготвен от БФБЛ) на сцената; 

 Разполагане на фирмен транспарант (изготвен от спонсора) на видимо място в залата; 

 Обявяване като Бронзов спонсор във вътрешната комуникация до членовете за Наградите; 

 Поставяне на уеб  банер на началната страница на www.bblf.bg за 1 (един) месец; 

 Поставяне на фирмено лого в 1 (един) брой на месечния онлайн бюлетин на БФБЛ. 

 Осигуряване на 1 (едно) VIP място в залата за провеждане на церемонията на първи ред. 
 

Благодарим Ви за подкрепата! 

Екипът на Българския форум на бизнес лидерите е на Ваше разположение за допълнителна информация на 

02 986 5202 и office@bblf.bg. 

mailto:office@bblf.bg

